Korte omschrijving

Images van Windows 10 maken is een fluitje
van een cent met de expertise van HP.
PC Image Architect, bouw- en updateservice

Bereid u voor op Windows 10 met de PC Image Architect, bouw- en updateservice
Onze experts geven op locatie een workshop, bouwen en testen vervolgens uw
image- of inrichtingsoplossing en werken deze zo nodig bij.1,2

Voordelen van de service
• Een nieuw pc-image, gebouwd om
te voldoen aan uw behoeften en uw
implementatiestrategie
• Op verzoek wordt uw pc-image regelmatig
bijgewerkt
• De vrijheid om uw aandacht op uw bedrijf te
richten

Kenmerken
• Workshop op locatie
- consultancy en advies
- document voor image-ontwerp
• Aangepast Windows-image, op basis van uw
behoeften
- Belangrijkste applicaties
- driverpakketten
• Testen van het image op door de klant
geleverde hardware in de labruimte van HP
• Projectbeheer
• Doorlopend bijwerken van images

Persoonlijk gesprek voor
ontwerp op maat

Houd uw omgeving veilig en
actueel.

Via een workshop op locatie zal HP
u alle aspecten van een Windows
10-image helpen begrijpen, vragen
beantwoorden, vereisten verzamelen en
ontwerpaanbevelingen doen voor een
aangepast image dat specifiek is voor uw
omgeving en apparaten.

Verder is het prettig dat u ervoor kunt
kiezen om HP uw Windows 10-image
up-to-date te laten houden door in uw
image- en toewijzingsomgeving updates te
valideren, beheren en toe te passen.1

Laat ons het zware werk
doen
Laat image-experts van HP de controle
over het ontwerpen, bouwen en testen
van het image voor u overnemen en een
oplossing bieden die rekening houdt
met uw bedrijfsomgeving, hardware en
geplande implementatiemethoden.
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Kenmerken van de PC Image Architect, bouw- en
updateservice
Speciaal aangewezen technisch team
U kunt vertrouwen op een wereldwijd image-team van HP bestaande uit Windows
10-experts en de juiste technici voor uw project, waaronder een Image Architect, een
Technical Lead, en een Project Manager.
Een image van het besturingssysteem dat speciaal voor u ontworpen is
U kunt erop vertrouwen dat uw nieuwe Windows 10-image op al uw hardware werkt,
niet alleen op die van HP. Al uw essentiële bedrijfsapplicaties kunnen erop geladen
worden, het kan worden aangepast met wijzigingen in het startmenu en de desktopinstellingen en het doorstaat de standaard Windows-testen voor functionaliteit en
validatie.
Kies uw updates
Bepaal of en hoe uw nieuwe image wordt bijgewerkt door de frequentie en het soort
update aan te geven: beveiliging, foutoplossing, onderhoudsgerelateerde taken,
verversing van functies en drempels voor vrijgave.1

Kijk naar het grote geheel
HP is er om u met een volledige set diensten te helpen met al uw behoeften op het
gebied van migratie naar Windows 10. De PC Image Architect, bouw- en updateservice
maakt deel uit van ons aanbod voor de migratie naar Windows 10. Vraag meer informatie aan uw Account Manager.

Aanvullende diensten van HP
Gegarandeerde compatibiliteit

Implementatie van images

Als u meerdere applicaties heeft en niet zeker
weet of deze met Windows 10 compatibel
zijn, kunt u de Application Transformation
Services aanschaffen. We inventariseren en
evalueren uw Windows- en webapplicaties
om na te gaan of ze goed zullen werken onder
Windows 10 en Internet Explorer 11. Als we
applicaties aantreffen die niet compatibel
zijn, ontwerpen en implementeren we een
geschikte oplossing.

Wanneer u eenmaal een nieuw pc-image
heeft, bieden we u verschillende services
om u te helpen dit op al uw apparatuur te
installeren. Onze service voor dynamische
configuratie laadt het pc-image op uw
nieuwe pc's voordat ze de fabriek verlaten.
Ook kunnen we u, met assistentie van een
technicus op locatie, helpen het nieuwe image
direct op uw bestaande apparatuur te laden of
dit zelfs op afstand installeren.

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated
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Delen met collega's

Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/discoveranddesign.

 e service kan met of zonder Updateservices worden besteld.
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